Tipus de vehicle: Tot terreny 4WD
Carburant: Diesel
Motor : 177 CV
Tipus: 4 cilindres en línea
Cilindrada (cc): 2755 cm3
Alimentació: Injecció directa per conducte comú.Turbo.Geometria
variable.Intercooler
Tipus de tracció : 4WD
Transmissió: Manual
Canvi de marxes: Manual de 6 velocitats
Llargada : 4780 mm
Amplada : 1885 mm
Alçada : 1845 mm
Núm. de portes : 5
Color: Blanc
Nombre de Places: 5
Climatització/Aire condicionat:Si
Radio: Si
Alçavidres elèctric davanters i posteriors: Si

Transformació policial i complements específics a instal·lar.
Sistema de llum prioritària
Pont de llums de doble nivell sèrie Vista o equivalent. L'alçada del pont serà
de 145 mm, l'emissió de llum es farà mitjançant un conjunt de mòduls
Solaris o similar de 3 LEDS de 3 w. Cada mòdul disposarà d'un reflector
semiparabòlica de policarbonat metal·litzat, disposat perimetral ment sobre
una placa horitzontal de circuit imprès.
En el nivell superior aniran ubicats 26 mòduls d'emissió blau (Llums
prioritàries), homologades segons el reglament R-65 categoria T.
En el nivell inferior, mínim 11 mòduls posteriors de llum ambre per
desviament / encausament del trànsit, 4 mòduls d'emissió de llum vermella
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Plec Prescripcions Tècniques vehicle Policia Local

intermitent a la part frontal del pont, funció "llum de pare", 4 mòduls
frontals emissors de llum blanca, enllumenat de aèria i 6 mòduls laterals
emissors de llum blanca (3 a cada costat), llum lateral. L'altaveu de 100 W
anirà instal·lat a la part superior del pont.
El pont incorporés un sistema de connector al sostre del vehicle estanc de
connexió ràpida. El control del pont es fa mitjançant tecnologia Can Bus, a
través d'una botonera de control única.
El control de megafonia es realitzarà a través d'un micròfon, controlat
independentment i amb un polsador "PTT" mes control de volum.
Incorpora l'amplificador sirena i controlador de llums en el mateix pont
quedant sol únicament el comandament del control remot a l'interior del
vehicle
Al tauler de control ira ubicat un suport amb dos mòduls de LED, sent un
blau i connectat al tret de les llums prioritàries, l'altre de color vermell
connectat a les de parets del pont.
La porta posterior del vehicle portarà dos focus rectangulars o similars de
LEDS blaus i dos focus rectangulars o similar de LEDS ambre, es subjectaran
mitjançant una única peça metàl·lica o bé integrats a la part final del porto.
Condicionada per a aquesta funció, es podran encendre i apagar a voluntat
de l'usuari.
En cada lateral aniran ubicats 1 focus rectangular o ovalat de color blau.

Llanternes de Leds.

Momentània o constant: 3 nivells de brillo i estroboscòpic
Reflector parabòlic profund de alta eficiència
Distancia efectiva del feix de llum, aprox 275 mt.
Incorporar llum de led individual per lectura de documents
Con de plàstic de color groc.
Lector de mapes
Llum flexo lectora de mapes en seient copilot.
Armari metàl·lic
D'estructura de xapa d'acer, tipus d'alta resistència, pintat amb laca a la
pols. Compost en la part inferior d'un bastidor per ubicar calaixeres.
Les calaixeres ubicades sobre del bastidor, (en total 3, 2 senzilles i una
doble) hauran de tenir un tancament incorporat, que estirant lleugerament
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Dues llanternes de Tecnologia LED - 50000+horas de vida LED

cap amunt s'ha de deixar anar, portarà un joc de guies amb coixinets de
boles per a una càrrega mínima de 30 kg.
Les calaixera també aniran amb un revestiment pintat amb laca a la pols.
Una de calaixeres portarà una repisa que farà funció de taula per poder
escriure, que es podrà aixecar per depositar a sota petit material
A la part superior de les calaixeres portarà una safata de xapa amb
separadors i una estoreta de goma, tindrà una alçada màx aproximada de
70cm y fondària aproximada de 30cm.
També s’incorporaran dues llums de leds blanques tipus ull de bou, per
il·luminar la zona del maleter.

Emissora- Tetra amb GPS.
Emissora per vehicle amb la versatilitat de tenir el capçal separat del cos,
amb antena i compatible amb els paràmetres de la xarxa rescat
Tintat de vidres.
Enfosquiment de vidres amb làmina homologada, segons normativa, el
nivell d'enfosquiment serà l'idoni per a impedir la vista des de l'exterior.
Els vidres laterals davanters portaran un film anti-vandàlic transparent.
Imatge corporativa.

Els vinils a utilitzar en el material reflectant hauran de ser d'un tipus retro
reflector prismàtic metal·litzat, resistent a la millora dels àcids lleugers,
alcalins i solucions salines.
Material Vari.
Una bola enganxall i la corresponent legalització
Un parany plegable (en cas de subministrar-ne més d’un hauran de tenir la
mateixa clau) per turisme i vehicle tunnig.
Una pota de “cabra” i suport
Un Martell talla cinturons i trenca vidres, una unitat per vehicle degudament
ancorat.
Un Dosificador de cinta d'abalisament.
Un Extintor de 6kg de pols acb i suport per la seva subjecció

Certificacions tècniques:
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Retolació serà segons normativa de la Policia Local de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant

Amb l'entrada en vigor del nou reglament de l'Automòbil, es produeix un
buit de control, sobre l'homologació de vehicles a la ITV, els quals passaran
a estar exempts d'aquest procediment, no així els vehicles que equipin Kit
de detinguts, dels quals estar considerats com una reforma generalitzada
d'importància, estan obligats a passar aquest procediment.
No obstant això i donat la naturalesa del servei que fan i l'equipament que
porten, per poder exercir una correcta supervisió sobre els elements de la
transformació policial.
La Companyia de rènting tindrà que presentar, a la presentació de les
ofertes econòmiques del concurs, els següents certificats:
PDF dels equipaments policials.
Per part de l'empresa transformadora dels vehicles.
Certificat ISO de l'empresa transformadora (En vigor).
Certificat REIC (Registre d'Establiments Industrials de Catalunya), el
qual acrediti el tipus d'activitat.

Pont de llums
Certificat
Electromagnètica).

d`homologació

R10.

ECE

(Compatibilitat

Certificat d`homologació R65 classe 2. categoria llum d'avís.

DURADA DEL CONTRACTE: 4 anys mitjançant un Renting de 48 quotes
mensuals.
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la

La no inclusió de aquest certificat amb el sobre «B» significarà
exclusió automàtica del concurs.

